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WYJAZD KLASY VII i VIII DO TEATRU W KALISZU 

Dnia 6 marca br. klasa VII i VIII 

wraz z wychowawcami p. 

Michałem Rekiem, p. Katarzyną 

Kulterman oraz p. Joanną Parus 

wybrała się do Teatru im. 

Wojciecha Bogusławskiego w 

Kaliszu na spektakl teatralny pt. 

"Godzina spokoju". Wyjazd 

został zorganizowany z okazji 

Dnia Kobiet. Przezabawna komedia wszystkim bardzo się podobała!  

KONCERT  FILHARMONII  

POMYSŁÓW  

10 marca odbyła się filharmonia dla 

klas 0-3. Wszystkie dzieci razem                     

z wychowawcami przeniosły się do 

„KRAINY CICHODŹWIĘKÓW ”.  

 

 

WIOSNA  W  NASZEJ  SZKOLE 

Z okazji Dnia Wiosny przed szkołą 

zostało posadzone kilka kwiatów. 

Rośliny te nadają naszej instytucji dużo 

uroku, a kolorowe płatki wyraziście 

wyróżniają się na tle budynku. 
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MARZEC  MIESIĄCEM  MATEMATYKI 

W pierwszym tygodniu marca wszyscy ochoczo 

zabrali się do pracy i zaczęli bawić się matematyką. 

Zrealizowano pierwsze zadania z projektu. Sale 

lekcyjne zmieniły się w świat ciekawych, kolorowych 

liczb, a na korytarzu szkolnym pojawiła się wystawa 

prac konkursowych: Śmieszne liczby, Liczbowe 

miasto, Drzewo lub bukiet liczbowy oraz rebusy 

matematyczne. Dziękujemy za pomysłowość                        

i zaangażowanie. Zapraszamy do dalszej zabawy - wszelkie informacje znajdują się na 

tablicy ogłoszeń. 

 

EPIDEMIA  KORONAWIRUSA  - PRZECZYTAJ!!! 

1. Koronawirus – co to jest ?  

Koronawirus - jest to światowa pandemia zakaźnej choroby COVID – 19. 

Epidemia ta rozpoczęła się w grudniu 2019 roku w miejscowości Wuhan                        

w środkowych Chinach. 11 marca 2020 roku została uznana przez ŚWIATOWĄ 

ORGANIZACJĘ ZDROWIA za PANDEMIĘ.  

 

 

2. W jaki sposób można zarazić się COVID-19? 

Wirus zazwyczaj rozprzestrzenia się 

drogą kropelkową, przenosząc się z 

jednej osoby na drugą poprzez 

kropelki oddechowe wydzielane 

m.in podczas kaszlu i kichania. 

Może również rozprzestrzeniać  

przez dotykanie zanieczyszczonych 

powierzchni, a następnie dotykanie 

twarzy. 
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3. Gdzie występuje największa liczba zakażonych ? 

Łączna liczba zakażonych na świecie wynosi 2 102 320 osób, a 136 116 to ofiary 

śmiertelne (stan na 16.04.2020r.). Mimo tego, że koronawirus jako pierwszy 

pojawił się w Chinach to najwięcej zarażonych przebywa w Stanach 

Zjednoczonych. 

 

4. Jak chronić się przed koronawirusem ? 

Dotychczas nie ma żadnej szczepionki ani żadnego leczenia 

przeciwwirusowego. Zaleca się: 

- częste mycie rąk 

- zakrywanie ust podczas kaszlu 

- utrzymywanie dystansu od innych ludzi 

- ograniczenie bezpośrednich kontaktów 

 

5. Jak zachowywać się podczas domowej kwarantanny ? 

Podczas kwarantanny nie 

powinnyśmy przyjmować 

gości. Jeżeli w jednym domu 

mieszka kilka osób dobrze 

by było, żeby osoba poddana 

kwarantannie została w 

odosobnieniu - w innym 

pokoju, jeżeli jest 

możliwość, korzystała z 

innej łazienki. Należy upewnić się, czy w apteczce mamy odpowiednią ilość 

leków, jeżeli jakieś przyjmujemy na co dzień. Dobrze jest poprosić kogoś,                     

o zrobienie zakupów, ale przekazywanie ich w ten sposób, żeby uniknąć kontaktu 

bezpośredniego. Do czyszczenia przedmiotów, których używa osoba poddana 

kwarantannie powinno się używać środków dezynfekujących. Reszta 

domowników powinna zwrócić szczególną uwagę na częste i dokładne mycie 

rąk. Podczas codziennych czynności dobrze zachować szczególną ostrożność. 

Nie korzystać ze wspólnego ręcznika, jedzenia, nie przechowywać szczoteczki 

do zębów ze szczoteczkami domowników. 
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„Dzieciaki są nieprzewidywalne...” -  

 

rozmowa z panią Agnieszką Stogińską 

 

 

W tym numerze gazetki naszym rozmówcą jest pani 

Agnieszka Stogińska, nauczyciel edukacji 

wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy trzeciej. 

 

 

 

Jaką była pani uczennicą? Które przedmioty w szkole pani lubiła, a które sprawiały 

pani trudność? 

Myślę, że byłam dobrą uczennicą. Nie miałam nigdy problemów z nauką. 

Zdecydowanie najbardziej lubiłam przedmioty humanistyczne: historię, język polski. 

Największą trudność sprawiały mi chyba fizyka i chemia. 

 

Kim pani chciała zastać, kiedy była mała dziewczynką? 

Od dziecka marzyłam o tym, aby zostać nauczycielką i moje marzenie się spełniło. 

 

Jakie jest pani najwspanialsze wspomnienie z dzieciństwa? 

Mam dużo wspaniałych wspomnień z dzieciństwa, ale chyba najmilszym jest czas 

spędzony z rodzeństwem na wspólnej zabawie. Kiedyś większość  czasu spędzało się 

na zewnątrz. Pamiętam jak wspólnie z siostrami i sąsiadkami bawiłyśmy się w „domki” 

czy „autobus”. Niekiedy rodzice mieli problem, aby ściągnąć nas do domu na kolację. 

Jakiś czas temu zapytałam moich uczniów, w co oni się najchętniej bawią i niestety 

obecnie ulubioną zabawą współczesnych dzieci jest granie na komputerze czy 

playstation. 

 

 



Wywiad 

6 
 

 

Wiemy, że pierwszy rok pracuje pani w szkole. Jak się pani odnajduje w roli 

nauczyciela? 

Z każdym dniem coraz lepiej. Bardzo lubię tę pracę. 

 

Co pani sprawia w pracy z dziećmi najwięcej satysfakcji, a co dla pani jest trudne? 

Najwięcej satysfakcji sprawia mi uśmiech i radość dzieci. Ich zaangażowanie                               

na zajęciach, sukcesy które odnoszą. Natomiast najtrudniejsza i najbardziej 

pracochłonna jest tzw. „papierologia”, której jest naprawdę dużo. 

 

W jaki sposób przygotowuje się pani do zajęć? 

Przed każdymi zajęciami staram się dokładnie analizować temat, który będziemy 

omawiać, aby dobrać odpowiednie metody i formy pracy. Lubię też mieć w zanadrzu 

przygotowane jakieś ciekawostki związane z omawianym tematem. 

 

Jakie są według pani plusy zawodu nauczyciela, a jakie minusy? 

Plusem jest dla mnie na pewno to, że każdy dzień jest inny i niesie ze sobą coś nowego. 

Nie ma nudy. Natomiast co do minusów w tej chwili ich nie dostrzegam :).  

 

Co najbardziej lubi pani w swojej dziedzinie nauczania? 

Sama możliwość przebywania z dziećmi już daje dużo satysfakcji. Dzieciaki są 

nieprzewidywalne. Mają swoje poglądy, masę pomysłów i rozwiązań, którymi 

naprawdę potrafią zaskoczyć. Najbardziej jednak cieszy mnie ich radość i duma, kiedy 

podejmując się jakiegoś wyzwania, osiągają sukces.  

 

Czym zajmowała się pani, zanim podjęła pani pracę w szkole? 

Zanim podjęłam pracę w szkole, zajmowałam się prowadzeniem biura w jednym                       

z słupeckich przedsiębiorstw. Miałam szeroki zakres obowiązków m. in. zajmowałam 

się sprzedażą, wystawianiem i rozliczaniem faktur, zaopatrzeniem, marketingiem, 

sprawami kadrowymi itp. Bardzo miło wspominam tamten czas.  
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W czym pani zdaniem współczesne dzieci mają największe trudności, kłopoty? 

Po pierwsze największym problemem jest to, że dzieciaki spędzają za dużo czasu przed 

komputerem czy z telefonem w ręku. Porównując dzieciaki kiedyś i dziś, wydaje mi się 

również, że współczesne dzieci są mało samodzielne. Bardzo często wyręczane są przez 

dorosłych lub po prostu znajdują się pod tzw. „kloszem”. 

 

Co wprawia panią w doby nastrój? 

Poranna kawa wypita w spokoju, bez pośpiechu, a że jestem łasuchem, to do kawy 

obowiązkowo coś słodkiego. 

 

Co jest pani pasją? Czym się pani interesuje? 

Nie odkryłam w sobie jeszcze żadnej szczególnej pasji. Lubię od czasu do czasu 

posłuchać dobrej muzyki, obejrzeć dobry film czy po prostu pospacerować. 

 

Czy ma pani swoje ulubione książki, seriale, filmy? 

Lubię oglądać filmy i seriale historyczne. Jednym z moich ulubionych filmów jest 

„Miasto 44”, natomiast serial to „Czas honoru”. Co do książek to lubię czytać 

praktycznie wszystko. Ostatnią książką, którą przeczytałam i która okazała się dla mnie 

bardzo trudną lekturą, jest książka pt. „ Dziewczyny z Wołynia.” 

 

O czym pani marzy?  

O czym marzę? Nie mam wygórowanych marzeń. Jestem szczęśliwą żoną i matką, mam 

pracę, którą lubię, a patrząc przez pryzmat tego, co obecnie dzieje się na świecie, chyba 

jak każdy z nas marzę po prostu o tym, aby być zdrowym. 

 

Dziękujemy za udzielenie wywiadu. Życzymy wielu sukcesów zawodowych 

i spełnienia marzeń! 
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FORUM MISTRZÓW PIÓRA 

 

Drodzy Czytelnicy!  

 

W tym numerze „Kleksa” prezentujemy teksty przemówień Podkomorzego                           

do szlachty Soplicowa, w których wygłoszono pośmiertną rehabilitację Jacka 

Soplicy. Autorami tekstów są uczniowie z klasy ósmej. Zapraszamy do lektury! 

Bartosz Styperek, kl. VIII 

Drodzy Przyjaciele! 

 

 Zebraliśmy się tutaj, aby uhonorować śmierć księdza. Nie, nie biskupa. Jacek 

Soplica to tak naprawdę on, wiem, że nienawidziliście tego człowieka, ale dzisiaj, moi 

drodzy towarzysze, chcę wam powiedzieć, iż znacie tylko część jego historii.  

Wszyscy wiemy, że Wojewoda miał i dalej ma swoje za uszami. Nie 

zastanawialiście się czasem, czy on robi coś, co przysłuży się nam, szlachcie? Jacek, 

odkupując swoje winy, postanowił przenosić rozkazy z miejsca na miejsce, wszystko 

dla dobra Polaków.  

 Drugą rzeczą, za którą chciałbym żebyście go pamiętali, jest to, że gdyby nie on 

kilku z nas mogłoby tutaj nie być. Drodzy szlachcice, doskonale pewnie pamiętacie 

bitwę w Soplicowie przeciwko Moskalom. Umknął nam pewien detal, ponieważ Jacek 

wykazał się odwagą i postanowił przyjąć kulę, która leciała prosto w Hrabiego. Jest to 

jeden z powodów, dlaczego ksiądz Robak umarł.  

 Jeśli dalej macie mu za złe to, co zrobił Stolnikowi w przeszłości, to mogę wam 

powiedzieć, że nawet on mu wybaczył. Otóż, gdy padł już strzał i Stolnik leżał na 

podłodze, ten ostatkiem swoich sił nakreślił znak krzyża. Widocznie, drodzy 

przyjaciele, byliście tym faktem bardziej oburzeni niż sama ofiara.  

 Gdy Jacek zrozumiał, co zrobił, opamiętał się. Ostatnią rzeczą, za którą 

chciałbym, żebyście podziękowali temu człowiekowi, było znalezienie dobrego miejsca 

dla Zosi. Wiecie, kim jest ta dziewczyna, drodzy towarzysze? Wnuczką Stolnika! 

Postanowił, że będzie ona mieszkała w Soplicowie, pod opieką Telimeny.  

 Mam nadzieję, że nie macie mu za złe tego, co zrobił w przeszłości. Zasłużył się 

nam jako patriota i jako ktoś, kto potrafi odpokutować za swoje czyny. Nasz kraj 

potrzebuje więcej takich ludzi.  
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Oliwia Matecka, kl. VIII  

 

Drodzy Przyjaciele!  

 

 Zebraliśmy się dziś w tej karczmie, aby porozmawiać o naszym bracie Jacku 

Soplicy. Wiem, że kojarzycie go tylko z zabójstwem naszego wielkiego patrioty 

Stolnika  Horeszki, ale obawiam się, że nie znacie całej prawdy. Udowodnię wam, jak 

było naprawdę.  

 Jacek Soplica był za czasów młodości pięknym, rumianym szlachcicem. Szalały 

za nim kobiety, miał poważanie w całej Litwie. Wy również darzyliście go zaufaniem  

i miłością. Czy nikt już tego nie pamięta? Nie pamiętacie, jak w każdej sytuacji 

mogliście na niego liczyć? Rozbawiał was swoim porywczym temperamentem, dawał 

wam chęć do życia swoim młodym duchem. A teraz? Każdy ma z was marsową minę. 

Przypominacie sobie teraz waszego dobrego przyjaciela.  

 Opowiem wam o jego drugim życiu. Jacek zakochał się w Ewie Horeszkównie               

z wzajemnością, jednak postanowił pokrzyżować im plany. Podał on młodemu 

szlachcicowi czarną polewkę, która znaczyła tyle samo, co odmowa ręki córki. Jacek 

był rozgoryczony. Wcześniej uważał Stolnika za swego przyjaciela, teraz dostrzegł              

w nim manipulanta, który chciał go wykorzystać. Po tej hiobowej wieści wpadł                       

w rozpacz. Kiedy okazało się, że na zamek Stolnika najechali Moskale, Jacek 

postanowił wyrównać z nim swoje rachunki. Oddał w stronę Horeszki skrytobójczy 

strzał. Okazał się celny, Jacek był przecież świetnym strzelcem. Pamiętajcie, że zabił 

Stolnika z osobistych pobudek, ale działał w ogromnie silnych emocjach! Następnie 

wpadł w alkoholizm, zawarł związek małżeński z inną kobietą, która szybko zmarła. 

Został mu tylko syn Tadeusz.  

 Trzecim etapem jego życia było odkupienie za grzechy, błędy młodości. Jacek 

wtedy wyszlachetniał. Wstąpił do zakonu bernardynów i zaczął działalność 

emisariusza. Marzyło mu się powstanie na Litwie. Utrzymywał również Zosię, która 

była córką jego dawnej ukochanej.  

To była cała historia naszego Jacka Soplicy, którego już z nami nie ma. Jego życie 

można było podzielić na trzy etapy. Kiedy widzę wasze szklane oczy, wierzę, że 

zrozumieliście jego postępowanie. Ufam, że mu wybaczyliście. Jacek był jak motyl. Na 

początku przypominał larwę, a potem wyrósł z niego piękny motyl. Stał się wspaniałym, 

szlachetnym człowiekiem.
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SONDA WIOSENNA 

 

Uczniowie, którzy brali udział w sondzie – 47 

 

1. Z czym kojarzy Ci się wiosna? 

Uczniom naszej szkoły wiosna kojarzy się z kwiatami, ptakami, słońcem, zielenią, 

bocianami, ciepłem, szczęściem, radością, zmianą pogody, zieloną trawą, zabawami                

na dworze, spotkaniami z przyjaciółmi, owadami, rozkwitającymi roślinami a nawet                   

z miłością. 

 

2. Po czym poznajesz, że wiosna już przyszła? 

Osoby pytane odpowiedziały, że z wiosną kojarzą im się słońce, zmiana pogody, 

przylatujące ptaki do Polski, pojawiające się kwiaty, na drzewach są już zielone liście, 

dni robią się dłuższe oraz po... kalendarzu. :) 

 

3. Za co lubisz wiosnę? 

Ankietowani odpowiedzieli, że lubią wiosnę za to, iż jest ciepło, kwitną kwiaty, można 

jeździć na orlik, wszystko budzi się do życia, pogoda jest inna niż zimą, wszędzie jest 

zielono, można wychodzić na dwór w lżejszym ubraniu, można jeździć rowerem, dni 

stają się dłuższe, coraz bliżej do końca roku szkolnego, można się spotykać ze 

znajomymi na świeżym powietrzu. 

 

4. Czy wiosna motywuje Cię do zmiany trybu życiu? 

TAK -  25 osób 

NIE – 17 osób 

NIE WIEM LUB TROCHĘ – 5 osób 

 

5. Jakie aktywności podejmujesz wiosną? 

Pytani podejmują wiosną aktywności takie jak: bieganie, jazda na rowerze, jazda                         

na rolkach, granie w piłkę nożną, granie w siatkówkę, spacerowanie, jazda na 

deskorolce, jazda na motocyklu, jazda quadem, łowienie ryb, jazda konna, gra                              

w badmintona oraz spotkania ze znajomymi/przyjaciółmi. 

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w sondzie! 
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FILMY

 

„Urwis” 

      

 

 

 

 

 

 

 

Urwis od szczeniaka żył w luksusie, 

nauczony, że na jedno szczeknięcie ma do 

dyspozycji służbę, miski pełne serdelków i 

drapanie za uchem. Niestety jego ukochana 

Pani po długim i szczęśliwym życiu 

przenosi się do wieczności, a jej 

spadkobiercy nie lubią czworonogów. Z 

dnia na dzień rozpieszczony kanapowiec 

Urwis traci dach nad głową i jedyną bliską 

osobę. Sam w dzikim, pełnym 

niebezpieczeństw świecie musi nauczyć się 

panujących tam reguł: na kogo warknąć, a 

komu pomerdać, w którym śmietniku 

szukać smacznych kąsków, a co 

najważniejsze – jak znaleźć prawdziwego 

przyjaciela. Trzeba przyznać, że sam sobie 

nie ułatwia zadania, bo wszystkich wokół 

traktuje z wyższością i niechęcią. Na 

szczęście spotka na swojej drodze pewną 

początkującą piosenkarkę, która co prawda 

mieszkanko ma malutkie, ale serce wielkie. 

Ten duet będzie prawdziwym przebojem!              

 

„Gang zwierzaków” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy w Robopolis mieście przyszłości 

władzę przejmują zbuntowane roboty, 

ludzie muszą natychmiast opuścić miasto. 

Grupa kilkunastu rozpieszczonych, 

przyzwyczajonych do luksusów 

zwierzaków domowych z elegancką kotką 

Bellą na czele, nie bardzo umie radzić sobie 

bez swoich opiekunów. Co innego 

bezpański pies Roger. On jest w siódmym 

niebie. Zna ulice jak własną kieszeń i bez 

nadzoru ludzi łatwo potrafi zdobyć smaczne 

kąski i wywieść w pole mechanicznych 

stróżów prawa. Wkrótce jednak nawet on 

zaczyna tęsknić za ludźmi, bo roboty 

zaczynają się coraz bardziej panoszyć i 

planują zburzenie całego miasta. Roger, 

jego przyjaciel Bob czyli robot o gołębim 

sercu oraz Bella i jej zadzierający nosa 

kompani, muszą połączyć siły w walce o 

swoje domy, miasto, może nawet cały 

świat, a przy okazji o swoich kochanych 

opiekunów 
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MUZYKA 

 

Natalia Szroeder 

„Pestki” 

 Natalia Szroeder po dość długiej, 

dwuletniej przerwie powraca z 

całkiem świeżym singlem – „Pestki”. 

To dla fanów popu bardzo dobra 

wiadomość, ponieważ jest to jedna z 

najbardziej utalentowanych polskich 

wokalistek. Natalia mówi, że to 

dopiero początek, więc możemy się 

spodziewać czegoś dużego z jej 

strony.  

 

Dawid Podsiadło 

“Najnowszy klip” 

 

 

Ed Sheeran, Justin Bieber 

„I don’t care” 

 

 

 

 

 

 

Zeszłoroczny utwór, który uzyskał 

375 milionów wyświetleń na 

platformie YouTube. Połączenie Eda 

Sheerana i Justina Biebera było 

widocznie w sam punkt. Twórca 

takich hitów jak „Shape of you” dalej 

nie zawodzi. 

 

 

Utwór, do którego teledysk 

nawiązuje do młodzieży 

funkcjonującej tylko w mediach 

społecznościowych. Opowiada                     

w nim o uzależnieniu, wrażenie robi 

scena przedstawiająca dwóch 

kochanków siedzących przy stole 

zapatrzonych w telefony. Piosenka ta 

daje dużo do myślenia.
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KSIĄŻKI 

         

 

                                Tytuł: „Felix, Net i Nika”  

                    Autor: Rafał Kosik  

                    Rok wydania: 2011 

Fantastyczna i przezabawna powieść o polskich trzynastolatkach, nie tylko dla 

trzynastolatków! 

Przeczytajcie o przyjaźni, zwariowanych wynalazkach, sztucznej inteligencji, skarbach, 

duchach, robotach i… nastoletnich uczuciach.

Od tej książki nie można się oderwać!  

 

Tytuł: „Kronika złamanych serc”  

Autor: Alsaid Adi 

Rok wydania: 2020 

Leo zerwał z Lu latem, przed wyjazdem na studia, bo nie był gotowy 

na związek na odległość. Teraz dziewczyna jest zbyt rozbita, by pisać felietony do 

swojej rubryki w popularnym internetowym magazynie dla nastolatków. Jeśli nie 

odzyska twórczej energii, straci szansę na upragnioną karierę dziennikarską i… 

stypendium na New York University.Kiedy Lu przypadkowo podsłuchuje kłótnię 

nieznajomej pary, która także – jak ona i Leo – rozstaje się przed rozpoczęciem studiów 

w różnych częściach kraju, jej umysł zaczyna gorączkowo pracować. Śledzenie ich 

losów staje się dla Lu inspiracją, a przy okazji leczy jej własne złamane serce. Ale czy 

ta historia będzie mieć jednoznaczne zakończenie?  

 

Tytuł: „Mopsik, który chciał zostać jednorożcem” 

Autor: Swift Bella 

Rok wydania: 2020 

Mopsik Peggy został porzucony przez swoją właścicielkę tuż przed świętami Bożego 

Narodzenia. Na czas świąt trafia do rodziny z trójką dzieci, w tym Chloe, która jest 

fanką jednorożców. Peggy marzy o nowym domu i miłości.

https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=alsaid+adi


Uśmiechnij się 
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UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

 

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:  

- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd? 

- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 

- Nauczyciel: A czemu nie buduje?  

- Jasio: No bo mieszka w zegarku  

 

Mama tłumaczy Jasiowi: 

- Trzeba być grzecznym, żeby pójść do nieba! 

- A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina ? 

 

Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię.  

 

 

- Mamo, ile jest w tubce pasty do zębów ? 

Nie mam pojęcia, synku. 

- A ja wiem! Od telewizora do kanapy! 

 

 

 

 



Krzyżówka 
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